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ЕВКОМІЇ КОРА

Eucommiae cortex

EUCOMMIA BARK

Ціла або фрагментована висушена кора, обідрана зі 
стебел Eucommia ulmoides Oliv.

Вміст: не менше 0.10 % пінорезинолу диглюкозиду 
(С32Н42О16; М.м. 683), у перерахунку на суху 
сировину.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

А. Шматочки плоскі, зігнуті або жолобчасті, різні 
за розміром, близько 3–7 мм завтовшки. Зовніш-
ня поверхня блідо-коричневого або зеленувато-
коричневого кольору, помітно зморшкувата або 
тріщинувата, деколи з первинними рубцями ром-
бічної форми; на деяких шматочках виявляються со-
чевички. Внутрішня поверхня темно-червонувато-
коричневого або темно-багрянисто-коричневого 
кольору, гладенька на дотик. Текстура крихка,  кора 
легко ламається, вздовж країв зламу тягнуться тонкі 
густі сріблясті, еластичні гумові нитки.

В. Мікроскопічне дослідження (2.8.23). Порошок 
коричнюватого кольору. Переглядають під мікро-
скопом, використовуючи хлоральгідрату розчин Р. 
У порошку виявляються такі діагностичні структури 
(Рис. 2412.-1): численні стрічкоподібні фрагменти 
каучукового латексу із зернистою поверхнею, зви-
висті або зігнуті назад на себе [B]; численні склереїди 
до 180 мкм завдовжки та 20–80 мкм у діаметрі, ізо-
льовані [F] або частіше в групах [C], з дуже товсти-
ми, помітно жолобчастими оболонками, у порож-
нинах деяких склереїд містяться маси латексу [Ca]; 
волокна з дуже широкими порожнинами, зазвичай 
зібрані в групи зі склереїдами [D]; фрагменти  корка 
(поперечний зріз [A]) із шарів клітин із незначно та 
рівномірно потовщеними оболонками [Aa] та ша-
рів твердого корка із прямокутних клітин, оболонки 
яких нерівномірно потовщені, з тонкими порами 
на 3 сторонах і товстими на зовнішній стороні [Ab]; 
фрагменти корка з багатокутних клітин із дещо по-
товщеними оболонками (вигляд з поверхні [G]) та 
фрагменти твердого корка з багатокутних клітин 
15–40 мкм у діаметрі (вигляд з поверхні [E]); чис-
ленні ізольовані клітини твердого корка ([K], вигляд 
з поверхні [Ka], поперечний зріз [Kb]); яйцеподібні 
клітини паренхіми [J]; фрагменти флоемної парен-
хіми (поперечний зріз [H]) із серцевинних променів 
[Hb] і латексовмісних судин [Hc]. 

Рисунок 2412.-1. Діагностичні структури  евкомії кори 
(iдентифікація В)

С. До 1.0 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) додають 10 мл метиленхлориду Р, відстоюють 
протягом 2 год, фільтрують, фільтрат упарюють на-
сухо. Залишок змішують з 1 мл етанолу Р; форму-
ється еластична плівка.

D. Тонкошарова хроматографія (2.2.27).

Випробовуваний розчин. До 1 г здрібненої на порошок 
(355) (2.9.12) сировини додають 10 мл метиленхло-
риду Р, обробляють ультразвуком протягом 10 хв. 
Рідку фазу відкидають і повторюють екстракцію 
зі ще одними 10 мл метиленхлориду Р, рідку фазу 
відкидають знову. Залишок висушують на повітрі, 
додають 7 мл метанолу Р, обробляють ультразву-
ком у центрифужній пробірці за температури 60 °С 
протягом 20 хв, центрифугують; використовують 
над осадову рідину.

Розчин порівняння. 2 мг 5,7-дигідрокси-4-метил-
кумарину Р і 20 мг β-ситостерину Р розчиняють у 
10 мл метанолу Р.

Пластинка: ТШХ-пластинка із шаром силікагелю Р 
(5–40 мкм) (або ТШХ-пластинка із шаром силікагелю 
F254 Р (2–10 мкм)).

Рухома фаза: мурашина кислота безводна Р – етил-
ацетат Р – толуол Р (1:35:65).

Нанесення: 20 мкл (або 10 мкл), смугами 10 мм (або 
8 мм).
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Відстань, що має пройти рухома фаза: 10 см (або 6 см) 
від лінії старту.

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обробляють анісового альдегіду розчином Р, 
нагрівають за температури від 100 °С до 105 °С про-
тягом 5 хв; переглядають за денного світла.

Результати: нижче наведено послідовність зон на 
хроматограмах розчину порівняння та випробову-
ваного розчину. На хроматограмі випробовуваного 
розчину, крім того, можуть бути наявні інші слабі 
зони.

Верхня частина пластинки

______

β-ситостерин: синя зона
______

5,7-дигідрокси-4-
метилкумарин: оранжева 
зона

фіолетова зона
                                         ______

фіолетова зона

фіолетова зона
                                          ______

фіолетова зона

декілька зон
декілька зон

Розчин порівняння Випробовуваний розчин

ВИПРОБУВАННЯ

Втрата в масі при висушуванні (2.2.32). Не більше 
12.0 %. 1.000 г здрібненої на порошок сировини (355) 
(2.9.12) сушать за температури 105 °С.

Загальна зола (2.4.16). Не більше 10.0 %.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рідинна хроматографія (2.2.29).

Випробовуваний розчин. 2.00 г свіжоздрібненої на поро-
шок сировини (355) (2.9.12) обробляють 75 мл мети-
ленхлориду Р в апараті безперервної екстракції (типу 
Сокслет) протягом 1 год і охолоджують. Органічний 
розчин відкидають, замінюють 75 мл метанолу Р та 
екстрагують у тому самому апараті протягом 6 год, 
фільтрують, фільтрат упарюють насухо. Залишок 
переносять 10.0 мл суміші метанол Р – вода Р (30:70), 
центрифугують і фільтрують крізь мембранний 
фільтр (номінальний розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (а). 2.00 г ФСЗ евкомії кори об-
робляють 75 мл метиленхлориду Р в апараті безпе-
рервної екстракції (типу Сокслет) протягом 1 год і 
охолоджують. Органічний розчин відкидають, за-
мінюють 75 мл метанолу Р та екстрагують у тому 
самому апараті протягом 6 год, фільтрують, філь-
трат упарюють насухо. Залишок переносять 10.0 мл 
суміші метанол Р – вода Р (30:70), центрифугують і 

фільтрують крізь мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор – 0.45 мкм).

Розчин порівняння (b). 20.0 мг ФСЗ кофеїну розчиня-
ють у рухомій фазі А та доводять об’єм розчину рухо-
мою фазою А до 20.0 мл. 1.0 мл одержаного розчину 
доводять рухомою фазою А до об’єму 25.0 мл.

Колонка: 
— розмір: 0.25 м × 4.0 мм;
— нерухома фаза: силікагель для хроматографії окта-

децилсилільний, ендкепований Р.

Рухома фаза: 
— рухома фаза А: розчин 1.0 г/л фосфорної кисло-

ти Р;
— рухома фаза В: ацетонітрил Р;

Час 
(хв)

Рухома фаза А 
(%, об/об)

Рухома фаза В 
(%, об/об)

0–35 87 → 75 13 → 25
35–40 75 → 0 25 →100

Швидкість рухомої фази: 1.0 мл/хв.

Детектування: спектрофотометрично за довжини 
хвилі 278 нм.

Інжекція: 20 мкл.

Ідентифікація піків: використовують хроматограму, 
що надається до ФСЗ евкомії кори, і хроматограму 
розчину порівняння (а) для ідентифікації піка пі-
норезинолу диглюкозиду та піка 2 (неідентифіко-
ваний).

Час утримування: кофеїну – близько 8 хв; пінорези-
нолу диглюкозиду – близько 10 хв; піка 2 – близько 
11 хв.

Придатність хроматографічної системи: розчин по-
рівняння (a):
— ступінь розділення: не менше 2.0 між піком піно-

резинолу диглюкозиду та піком 2.

Вміст пінорезинолу диглюкозиду, у відсотках, об-
числюють за формулою:

 
де A1 — площа піка пінорезинолу диглюкозиду на 

хроматограмі випробовуваного розчину;
A2 — площа піка кофеїну на хроматограмі роз-

чину порівняння (b);
m1 — маса наважки сировини, використаної для 

приготування випробовуваного розчину, у 
грамах;

m2 — маса наважки ФСЗ кофеїну, використаного 
для приготування розчину порівняння (b), 
у грамах;

р — вміст кофеїну у ФСЗ кофеїну, у відсотках;
5.6 — коефіцієнт перерахунку для кофеїну від-

носно пінорезинолу диглюкозиду.


